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A kommunikáció mindennapi nehézségei és ezek keresztény megoldási lehetőségei  

című 30 órás, a 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet szerint akkreditált pedagógus-továbbképzés 

Alapítási engedély száma: 575/76/2017 

elégedettségi kérdőíve 

2019. október 3-5. Miskolc 

 

Helyszín: Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda; 3530 Miskolc, Mádai Lajos u. 2. 

Trénerek: Babály András, Gulyás Zsolt 

Résztvevők száma: 18 fő 

 

Elégedettségi kérdőív (1-5 skála)  

1. Mennyire valósította meg Ön szerint a továbbképzés a kitűzött célokat? Mennyiben felelt meg az Ön előzetes elvárásainak? 
4,95 

2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk? 
4,26 

3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 
4,95 

4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 
5 

5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 
4,89 

6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját? 
4,89 

7. Mennyire ítéli megfelelőnek az előadó munkáját, szaktudását – felkészültségét, együttműködését? 
5 

8. Mennyire ítéli megfelelőnek a képzés tárgyi feltételeit (általános feltételek, eszközök, segédanyag, kötelező irodalom stb.)? 
5 

9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 
5 

 
4, 88 
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1. Mennyire valósította meg Ön szerint a továbbképzés a kitűzött célokat? Mennyiben felelt meg az Ön előzetes elvárásainak? 

• Valós élethelyzetekre megoldási javaslatok, megfelelő szemlélet, megoldókulcsok. 

• Teljesen. Konkrét segítség. Hasznosítható ismertek 

• Nagyon sok használható, konkrét módszer. 

• Nem voltak elvárásaim, de a legjobbat kaptam. 

• Jobb volt, mint amire számítottam. 

• Teljes mértékben. 

• Jó volt a tanultakat a gyakorlatban is látni és kipróbálni. 

• Megvalósultak, plusszal térek haza. 

• Várakozást fölülmúló. 

• Elváráson felüli volt. Gyakorlatba is átültetett, helytálló ismeretek. 

• Várakozáson felüli, használható tudás. 

 

2. Mennyire voltak újszerűek Önnek a képzésen megismert információk? 

• Sok új dolgot hallottam. 

• Ismertem mind az információkat, mind a könyveket. 

• Legnagyobb részben újak voltak az ismeretek. 

• Voltak, amiket új megvilágításban láthattam, de 1-2 dolgot tanultam. 

• Ismertem, de jó volt újra hallani őket. 

 

3. Mennyire tartja gyakorlati szempontból hasznosnak a képzést? 

• Körülménytől, helyzettől függ. 

• Hasznos. 

• Jó volt a gyakorlás.  

• Jók a gyakorlati feladatok. 

• Hasznosítható. 

• Nagyon jó volt, hogy nem frontális volt és hogy gyakorlatot kaptunk. 

• Alkalmazható a munkában és a magánéletben is. 
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• Jó a módszert kipróbálni biztonságos körülmények között 

 

4. Mennyire látja megfelelőnek az alkalmazott oktatási módszereket? 

• Hatásos volt a gyakorlat, bemutatás, játék, magyarázat. 

• Élvezhető volt a játék, gyakorlat is. 

• Megfelelő. Teljesen. 

• Hatékony volt, mert az elméletet gyakorlati oldalról is megközelítette. 

• Élményszerű oktatás volt. 

• Jó, hogy beszélgetésbeli eszközöket ismerhettem meg és gyakorolhattam. 

• Jó volt a struktúrája, tudatosan egymásra épített. 

• Sokoldalú. 

• Az elméletet tökéletesen átültette a gyakorlatba. 

• Gyakorlatközpontú volt sok játékkal. Változatosak voltak. 

 

5. Mennyiben ítéli teljesíthetőnek a továbbképzés előírt követelményeit? 

• Igyekszem a munkám és a hétköznapi életem során is. 

• Teljesíthetőek. 

• Könnyen teljesíthető. 

• Maximálisan, mindenki számára teljesíthető. 

• A képzéshez igazodó. 

• Korrekt. 

 

6. Megfelelőnek tartja-e az ismeretek ellenőrzésének módját? 

• Jó volt a sok gyakorlat és rövid reflexió. 

• Igen. 

• Jó volt a kiscsoportos munka, de jobb lett volna a komolyabb felügyelet, mert lehet, hogy egy-két dolgot nem jól látunk. 

• A személyesség sokat jelentett. 

• Korrekt. 

• Jó a gyakorlati bemutatás. 



4 
 

• Sokrétű, sokoldalú. 

 

7. Mennyire ítéli megfelelőnek az előadó munkáját, szaktudását – felkészültségét, együttműködését? 

• Kompetensek és hozzáértőek. Elfogadóak. Spirituális szempontból közelítették meg a történetet.  

• Felkészültek és jól összeszokott páros. 

• Maximális felkészültség és tudás. Rendkívüli személyiségek. 

• Kifogástalanul és érthető módon adták át az ismereteket. 

• Kiváló, egyértelmű magyarázatok, közvetlenek. 

• Ettől jobb már nem is lehetne. 

• Tökéletes szakmai és emberi hozzáállás. 

• Jó volt a hangulat, nagy szakmai tudás, kellő empátia. 

• Hálás köszönet a humorukért és a jó hangulatért. 

• Meggyőzőek, hitelesek. 

 

8. Mennyire ítéli megfelelőnek a képzés tárgyi feltételeit (általános feltételek, eszközök, segédanyag, kötelező irodalom stb.)? 

• Megkaptunk mindent, a mire a képzés során szükségük volt. 

• Jól használható, áttekinthető, egyszerű. 

• Serkentőleg hatottak, hogy máskor is foglalkozzak az anyaggal.  

• Jól használható a munkafüzet. 

• Rendben volt. 

 

9. Mennyiben látja megfelelőnek a képzés szervezését? 

• Megfelelő tájékoztatást kaptunk előtte. 

• Megfelelő. 

• Maximálisan szervezett volt. 

 

Egyéb 

• Köszönöm a lehetőséget. Hasznos, a hétköznapjaimat segítő módszereket tanultam.  

• A tervet pontosan tartva, játékos, hasznos, humorral egybekötve. 
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• Köszönöm! 

• Sok élményt kaptam, hasznos volt. 

• Logikus, átgondolt a képzés. 


